UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
J nr: KU L 12/15
Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 15.04.15
Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 14.40

Tilstede på møtet:

Dag-Jøran Ness, leder
Georg Høgsve
Leif Willy Berg

Forfall:

Hilde Drætvik (varslet)
Olav Ertsås

Møtende varamedlemmer:
Andre til stede:

Fra administrasjon møtte: Rådmann.
Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon.
A Lund, sekretær.

Behandlede saker:

07/15 – 09/15

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.
07/15 FORVALTNINGSREVISJON 2015 – TEKNISKE TJENESTER –
PROSJEKPLAN – GODKJENNING
Behandling:
Forvaltningsrevisor gikk gjennom forslag til prosjektplan for utvalget.
Avgrensningene i prosjektet ble avklart.
Vedtak:
Prosjektplan ble vedtatt som framlagt.
08/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Ingen spesielle saker til oppfølging.
09/15 BARNEVERN – KJØP AV TJENESTEN FRA FOSEN BARNEVERN / RISSA
KOMMUNE
Bakgrunn:
Med bakgrunn i drøftingen gjennomført i møte, besluttet kontrollutvalget å ta dette
som egen sak.
Kommunestyret i Ørland kommune vedtok at de vil ha gjennomført en
forvaltningsrevisjon innen barnevern i 2014. Kontrollutvalget i Rissa kommune
besluttet at de også ville behandle revisjonsrapporten.
Rapporten etter forvaltningsrevisjon er grunnlag for saken.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 15.04.15
I rapporten er det beskrevet funn som går direkte på forhold i Fosen barnevern,
internkontroll.
Ansvaret for barneverntjenesten i den respektive kommune tilligger kommunestyret i
kommunen. Det er myndighetsutøvelsen som er delegert fra Leksvik kommunen til
Fosen barnevern/Rissa kommune.
Kommunens egen internkontroll som skal sikre at kommunen har barneverntjeneste i
henhold til lov og kommunestyret sine vedtak var ikke på plass, ikke dekkende.
Bestillingene av tjenesten fra kommunene til Fosen barnevern ble etterspurt og
kontrollert. Bestillingene var meget generelle og viste i hovedsak til Lov om
barneverntjenester.
Kommunens satsing på forebyggende arbeid gjennom koordinering med andre etater i
kommunen var/er ikke omtalt.
En detaljert bestilling fra kommunen til Fosen barnevern vil kunne brukes som
kommunen sin «internkontroll».
Under behandlingen av rapporten i kommunestyret i Rissa ble Fosen barnevern gitt i
oppdrag å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få utarbeidet detaljerte bestillinger fra
sine kunder.
Behandling:
Under drøftingen av saken var rådmann til stede.
Kontrollutvalget besluttet å fatte vedtak i saken og sende den fram til kommunestyret.
Vedtak:
 Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide en detaljert bestilling fra
Leksvik kommune til Rissa kommune for kjøp av barneverntjenester.
Bestillingen behandles av kommunestyret senest november 2015.
 Saken sendes fram til kommunestyret.
Orienteringer / Drøftings saker:
Orienteringer:
Rådmann orienterte om følgende forhold:
 Kommunesammenslåingen, Rissa – Leksvik.
o Status for prosessen.
o Plan for videre arbeid med sammenslåingen.
Det ble gitt en god orientering om prosessen samt plan for det videre arbeidet.
 Beredskapsplaner for skoler og barnehager i Leksvik kommune.
Arbeid med revidering av beredskapsplanene er ikke avsluttet.
Kontrollutvalget vil ta opp saken igjen i august 2015.
Drøftinger:
 Forhold omkring kjøp av barneverntjenester fra Fosen barnevern / Rissa kommune ble
drøftet.
Kontrollutvalget besluttet å ta dette som egen sak. (sak 09/15)
Neste møte 6. mai 2015, kl 12.00.

Dag-Jøran Ness (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent
2

